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Echipa noastră campioană 
feminină de volei Dinamo 
București susține astăzi pri
mul său meci din a VII-a e- 
diție a „C. Q. E.«. Ea întâl
nește, peste hotare, Ia Reggio 
Emilia, echipa Max Mara La

9 Voleibalistele mexicane

Torre din acel oraș, campioa
na Italiei, în partida din ca
drul preliminariilor șC.C.E.*, 
al cărei retur urmează a 6e 
desfășura. In aceeași localita
te, sîmbătă 28 ianuarie.

și-au încheiat
turneul
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Intensă activitate internațională 
și internă a schiorilor români

Aseară, în sala Floreasca, 
voleibalistele mexicane și-au 
încheiat turneul în țara noa
stră printr-o muncită șl me
ritată victorie obținută în fața 
formației 
reștene :
București
lli 11, 6).

rapidistelor
Mexic A — Rapid 

3—2 (—12, —13,
Gazdele au dominat

la început, cîștigînd, cu greu-

bucu-

® Cu prilejul Zilei Unirii

tate totuși, primele două se
turi, dar permițîndu-șl o re
laxare le-au dat oaspetelor 
prilejul să-și revină. In con
tinuare, sportivele mexicane 
și-au organizat mai bine jo-

Vremea propice patina
jului, cheamă noi copii 
pe gheața patinoarelor bucu- 
reștene. Pentru cei ce doresc 
să se inițieze în tainele a- 
cestui frumos sport le stă 
la dispoziție gheața patinoa
rului artificial „23 August", 
între orele 13—14,30, la cursul 
de inițiere pentru copii (6—14 
ani), înscrierile pentru a VII-a 
serie a cursului, care începe 
la 30 ianuarie, se primesc 
zilnic la patinoar, de azi în
tre orele 10—13 și 15—18.

® Consfătuire
medico -științifică

Activitatea din această săptă- 
mînă a schiorilor noștri începe 
chiar de azi, cînd în localitatea 
Oberhof (R. D. Germană) începe 
Spartachiada armatelor prietene. 
Țara noastră este reprezentată de 
Gh. Cincu, St. Drăguș, Gh. Bă- 
descu, M. Cojan. M. Stoian la 
probele de fond (15 km, 30 km, 
4 x 10 km) și de C. Carabela, N. 
Bărbășescu, Gh. Vilmoș, Gh. Cim- 
poia și Gh. Cercel la biatlon 
(cursa individuală de 20 km și 
ștafeta 4x7,5 km). Întrecerile 
vor dura pînă duminică.

Un alt concurs internațional la 
care vor lua parte schiorii ro
mâni este „Criteriul juniorilor" 
găzduit sîmbătă și duminică de 
stațiunea Oberwiesenthal (R. D. 
Germană). Dan Cristea, V. Brencî, 
Gh. Vulpe, I. Bobif și Elena Nva
gue vor participa la probele de 
slalom special și slalom uriaș.

In cadrul activității interne sînt 
programate „Cupa Dinamo" la 
probe alpine (sîmbătă — slalom 
uriaș în donă manșe la Predeal, 
duminică — slalom specia] Ia 
Poiana Brașov), „Cupa regiunilor" 
la probe alpine (participă, la Mo
goșa, schiori de categoria a Il-a 
și a IlI-a) și campionatele re
gionale de fond.

• Asociația sportivă Parîn- 
gul a organizat, cu sprijinul 
comisiei de specialitate a orașu
lui Petroșeni, un concurs la 
care aiu luat parte 30 de schiori. 
Iată câștigătorii probei de sla
lom special desfășurată lingă 
Institutul de mine : juniori : 
Victor Mihuț (Școala sportivă), 
seniori : Dumitru Bîrlida (Pa- 
rîngul). Slalom uriaș băieți: 
Alexandru Bicskei, fete : Cor-

borîre de pe versantul nordic al 
Dealului Negru și de la lacul 
Mogoșa, au fost refăcute. De 
asemenea, a fost reparat schilif- 
tul. (V. SĂSĂRANU — coresp.).

• Campionatul schiorilor din 
Baia Mare și din Baia Sprie, 
desfășurat pe pîrtia Mogoșa, a 
desemnat următorii cîștigători : 
SLALOM URIAȘ (două man
șe) : seniori : Z. Kadar (Baia 
Sprie), juniori mari : Vasile 
Krompanschi (Baia Sprie), ju
niori mici : Ioan Bodnar (Baia 
Sprie) ; slalom specia] seniori : 
Z. Kadar, juniori mari: Vasi
le Krompanschi, juniori mici: 
F. Petrușca ; FOND : seniori 
15 km : loan Chiuzbăian (Baia 
Sprie) ; junioare mici 3 km : 
Monica Brînzeu (Baia Sprie) ; 
juniori mici 5 km: Gheorghe 
Baniai (Baia Sprie) ; junioare 
mici 3 km : Margareta Staigher 
(Baia Mare-Ferneziu) ; ȘTAFE
TA 3x5 km : juniori mari: 
Baia Sprie, 3x3 km juniori mici: 
Baia Sprie, 3x5 km junioare 
mari : Baia Sprie, 3x3 km ju- 

(Continuare in pag. a 2-a)

La clubul sportiv „Steaua" a 
fost organizată o manifesta
re cu prilejul Zilei Unirii. 
Expunerea ‘ '
Unire" a 
de montajul 
zical „Unirea 
Române" în care s-au evocat 
figurile reprezentative ale a- 
cestui mare eveniment: Al. I. 
Cuza, M. Kogălniceanu, Ioan 
Roata, V. Alecsandri. Partlci- 
panții la expunere au vizionat 
apoi filmul documentar „Uni
rea".

Zilei 
„Mărturii despre 

fost însoțită 
literar mu- 
Principatelor cui, au punctat mai eficace, 

au blocat cu siguranță și vic
toria li s-a conturat clar 
ultimul set.

în deschidere, Mexic B 
Confecția București 3—1 
—13, 7, 11).

în

I. D.
(8,

Centrul de medicină sportivă 
în colaborare cu Consiliul ști
ințific al UCFS organizează în 
zilele de 26 și 27 ianuarie. d*e 
la ora 17 și, respectiv, 9, o 
consfătuire medico-științifică 
ne temele :

1. Sportul de performanță la 
altitudine medie și

2. Controlul medical în spoi
tul de performantă.

Pe agendă figurează un mare 
număr de comunicări. Sînt in
vitați medici sportivi, antre
nori, profesori de educație fi
zică.

Consfătuirea va avea loc în 
sala de ședințe a Complexului 
„23 August", Bd. Muncii 
37—39.

La sosirea handbaliștilor noștri

Aseară s-au întors în Capi
tală, pe calea aerului, hand- 
baliștii români care au par
ticipat la campionatul mon
dial din Suedia. In întîmpi- 
narea sportivilor noștri, care 
după cum se știe au cucerit 
la această ediție medaliile de 
bronz, avind, în general, o

comportare meritorie, au ve
nit pe aeroport numeroși iu
bitori ai acestui sport. Ei au 
făcut handbaliștilor o caldă 
primire. Iată și prima decla
rație luată la sosirea jucăto
rului Gruia, golgeterul echi
pei noastre : „A fost un cam
pionat foarte greu. Cred că

astăzi sînt în Europa 10 e- 
chipe de forțe apropiate. Noi 
am ocupat locul in, dar cu 
mai multă rezistență psihică 
sînt sigur că puteam ocupa 
și locul I.' Acesta nu este însă 
ultimul campionat mondial...* m

Foto : T. Roibu ||

ROMÂNIA-BELGIA, IN PRIMUL TUR
AL „CUPEI DAVIS

M. Cojan, unul din repre
zentanții țării noastre ia 

Spartachiada armatelor 
prietene

Foto: P. Romoșan

Noi patinoare 
naturale la Brăila 
și Reșița

Prin grija asociației sporti
ve Constructorul din Brăila, 
s-a amenajat în parcul spor
tiv din grădina publică a o- 
rașulul un patinoar natural. 
Aici vin zilnic zeci de tineri 
și tinere să-și petreacă în 
mod plăcut timpul liber. A- 
fluența iubitorilor patinaju
lui răsplătește strădaniile ac
tiviștilor de la A. S. Cons
tructorul.

Gr. RIZU, coresp.
Și elevii Liceului nr. 2 din 

Reșița, mobilizați de asocia
ția sportivă Viitorul din lo
calitate. au amenajat — cu 
prilejul începerii trimestru
lui II al anului școlar — un 
patinoar natural în curtea 
școlii lor. Asemenea inițiati
ve lăudabile se cer extinse șl 
în alte locuri propice pentru 
aceste amenajări.

N. POP, coresp.

nelia Maican. (ST. BĂLOI — 
coresp. principal).

• Prin grija membrilor co
misiei de schi a regiunii Mara
mureș, pîrtiile de slalom și co-

MELBOURNE 24 (Agerpres). 
Prin tragere la sorți s-a stabilit 
programul jocurilor din zona eu
ropeană a „Cupei Davis“ — ediția 
1967. Reprezentativa României 
face parte din grupa A și întil- 
nește, în primul tur, echipa Bel
giei. Iată celelalte întîlniri din 
această grupă : Bulgaria.—Portu
galia, Canada—Anglia, R.A.U.— 
Spania, Elveția—Grecia, Chile— 
Cehoslovacia, Finlanda—Danemar
ca, U.R.S.S.—R. F. Germană. In

grupa B se întîlnesc: Brazilia— 
Iugoslavia, Polonia—Izrael, Ita
lia—Austria, Luxemburg—Irlan
da, Franța—Norvegia, Ungaria— 
Suedia, Republica Sud-Africană— 
Olanda, Turcia—Monaco.

Meciurile din primul tur (opti
mile de finală) vor trebui jucate 
pînă la 7 mai, „sferturile1’ pînâ 
la 21 mai, semifinalele pînă la 
11 iunie, iar finalele în grupe — 
pînă la 16 iulie.

întrecerile micilor 
hocheiști bucureșteni
• Meciuri echilibrate și de o valoare 

mai bună 9 Copiii au ajuns... hocheiști l

în fotografia alăturată: In
teriorul sălii de sport din Re
șița, căreia i s-au adus recent 
o serie de amenajări (vestiare 
spațioase, instalații de încăl
zire și tehnico-sanitare etc.) 
pentru a putea găzdui in con
diții optime antrenamentele și 
competițiile sportivilor reși- 

țeni.

Zilele trecute au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul campionatu
lui Capitalei la hochei pe gheață, 
pentru echipele de juniori și copii. 
In turul al 111-lea al competiției 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: JUNIORI : Steaua cu 
Șc. Sp. 2 10—5, cu Olimpia 5—0, 
cu Constructorul 13—3, cu Di
namo 10—4 ; Dinamo cu Olimpia
4— 3, cu Constructorul 7—2, cu 
Șc. Sp. 2 7—2 ; Olimpia cu Șc. 
Sp. 2 6—6, cu Constructorul 9—0, 
Șc. Sp. 2 cu Constructorul 7—4; 
COPII : Steaua cu Șc. Sp. 2 12—
1, cu Olimpia 4—3, cu Construc
torul 3—2 (cel mai frumos meci 
al campionatului), cu Dinamo
5— 1 ; Dinamo cu Olimpia 13— 
0(1), cu Constructorul 3—0, cu 
Șc. Sp. 2 2—1; Constructorul cu 
Șc. Sp. 2 6—0, cu Olimpia 1—0; 
Olimpia cu Șc. Sp. 2 7—0.

In urma desfășurării partidelor 
în cele trei tururi, clasamentele 
generale se prezintă astfel : JU
NIORI: 1. Steaua 22 p, 2. Di
namo 18 p, 3. Olimpia 13 p, 4. 
Sc. Sp. 2 7 p, 5. Constructorul 
0 p; COPII: 1. Steaua 24 p,
2. Dinamo 14 p, 3. Constructorul 
12 p, 4. Olimpia 10 p, 5. Șc. Sp. 
2 0 p.

Și acum o constatare de ordin 
general: față de edițiile anteri
oare ale acestui campionat orășe
nesc se cuvine subliniată crește
rea valorică marcată în iocul e- 
chipelor, în evoluțiile celor mai

mulți dintre micii hocheiști bucu
reșteni. Este rezultatul direct al 
muncii neobosite a antrenorilor 
(Ion Ganga — Steaua, Gabriel 
Cosman — Dinamo, Florea Ghero 
— Olimpia, Dinu Constantiniu — 
Constructorul și Virgil Crihan —• 
Șc. Sp. nr. 2), al preocupărilor 
sporite ale conducerilor^ cluburilor 
respective și, mai mult decît 
toate, al pasiunii cu care tinerii 
jucători au înțeles să se pregă
tească și să participe la compe
tiții.

In legătură cu acest campionat 
am solicitat un interviu antreno
rului DINU CONSTANTINII!.

— Vă rugăm să faceți o apre
ciere generală asupra desfășurării 
competiției.

-— După părerea mea, întrece
rile de la copii, ca și cele de la 
juniori, au fost mult mai echili
brate decît cele din anii trecuți 
și, ceea ce este mai important, d» 
o valoare tehnică cu mult sporită. 
Majoritatea jucătorilor s-a pre
zentat bine, unii chiar foarte 
bine,, în ceea ce privește tehnica 
patinajului și mînuirea croșet, 
cîtiva dintre ei imptinlndu-se ca 
autentice talente pentru acest 
sport.

Interviu consemnat de
ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)



„E primăvară• '

în ianuarie Exisă Ciștigători scontați in campionatul Capitalei (spadă și sabie)
titlul cunoscutei melodiiLa 

m-am gîndit - fără să vreau — 
zilele trecute, în timp ce asistam 
la o ședință a colegiului central 
de antrenori din cadrul Federa
ției noastre de tenis de masă, 
be ce ? lată și motivele.

Ultima ediție a campionatelor 
europene s-a încheiat la 20 apri
lie 1966, iar «mondialele* vor 
avea loc în aprilie, anul acesta. 
Deci, a fost suficientă vreme pen
tru a se trage concluziile cuve- 

să fie efec-

tenis de masă. De ce a- 
desconsiderare a unui for 
cu o menire atît de im-

nite, iar pregătirile 
tuate în condiții 

cores punzâtoa reu
Ce s-a întîmplat 
însă în practică ?
Ședința de analiză a „europene
lor" s-a ținut — mai mult for
mal - la trei luni de la „consu
marea* evenimentului. Pregătirile 
fruntașilor acestui sport au în
ceput cu întîrziere — în vară — 
iar colegiul central de antrenori 
(președinte, antrenor federal Ella 
Constantinescu) a 
tință de planul și 
decurg pregătirile abia la... 
ianuarie 1967! Este bine de știut 
că, printre alte sarcini, colegiilor 
centrale de antrenori le revin și 
acelea privind : a) propunerile 
pentru alcătuirea loturilor repu
blicane și numirea antrenorilor 
respectivi ; b) discutarea și defi
nitivarea planurilor de pregătire 
(a loturilor reprezentative) ca și 
urmărirea aplicării lor practice; 
c) analizarea periodice a activi
tății de instruire la loturile repu
blicane. Ei bine, de toate aceste 
atribuții ale unui colegiu cen
tral de antrenori nu s-a ținut sea-

Note

luat cunoș- 
modu! cum 

15

HOCHS!

ma la 
ceastă 
tehnic __ 
portantă ? Dacă antrenorul fede
ral Ella Constantinescu este pre
ședinte al colegiului central de 
antrenori doar de un an, în 
schimb tov. Sever Dăneț nu are 
nici o scuză, el fiind secretar al 
F.R.T.M. de aproape 10 ani, timp 
mai mult decît suficient pentru a 
cunoaște și a aplica normele care 
reglementează f _
rațiilor.

Campionatul Capitalei Ia scrimă a 
continuat sîmbătă și duminică (tot în 
sala de la Universitate) cu participarea 
trăgătorilor de categoria a IlI-a, spa
dasini și sabreri. Din nou întreceri pa
sionante, de un bun nivel. Cîștigătorii : 
Victor Golescu (Universitatea) la spadă 
și Victor Olaru (Steaua) la sabie. Con
cursurile au avut același sistem de des-

funcționarea fede-

Cit privește pre
gătirile propriu- 
zise ale membri
lor echipelor re

prezentative, din discuțiile purtate 
a reieșit că au existat neajunsuri, 
că ele sînt rămase - în unele 
cazuri — în urmă. De altfel, com
portarea sportivilor noștri în com
petițiile de pînă acum nu a fost 
convingătoare. Rămîne ca între
cerile internaționale viitoare să 
ne ofere elemente de apreciere 
mai consistente. în orice caz, ar 
fi de dorit ca organele de re
sort - printre care și biroul 
F.R.T.M. - să exercite un control 
mai atent în această direcție. Nu 
de alta, dar la campionatele 
mondiale de la Stockholm - din 
luna aprilie - reprezentanții noș
tri trebuie să concureze la un 
nivel corespunzător prestigiului 
tenisului de masă românesc. în 
caz contrar, nu este necesară pre
zența în capitala Suediei, 
asupra acestui lucru vom mai re
veni la timpul potrivit.

TEM(5 DE MASĂ

critice

Dar

C. COMARNISCHI

întrecerile micilor hodieiști bucureșteni
(Urmare din pag. 1)

— Cîteva nume !
:— în afara unora, care și-au și cu

cerit de acum „galoanele* consacrării 
(M oiș, Marian, Gheorghiu, I. Constanti
nescu, Stoiculescu, FI. Sgîncă), am 
putut remarca o serie de jucători foarte 
tineri, cu mari posibilități de progres 
(Ioniță — 15 ani, cu un patinaj remar
cabil și cu un șut puternic, Doboș, I. 
Vlad, Iiuțan, D. Vasile, Iordan). De 
asemenea, vă rog să notați numele unora 
dintre cei mai mici hochei ști, cărora le 
întrevăd frumoase perspective: Herghe
legiu, M. Vlad, Costea, Hart, Tudor, 
Gh. Popescu, Aramă, Netedu (un portar 
cu excelente calități) etc.

Dintre echipele participante s-a deta
șat totuși Steaua, care a beneficiat de 
un lot numeros, pregătit cu multă aten
ție de antrenorul Ion Ganga, în ceea 
ce privește formația mea de juniori, tre
buie să arăt că, față de anul trecut, nu

a mai avut o comportare pe măsura aș
teptărilor. Ne-au plecat cițira ju
cători, iar alții au devenit seniori. în 
aceste condiții am jucat toate meciurile 
doar cu... 7 sportivi, ceea ce a fost ex
trem de greu. Am luat, însă, de pe a- 
cum, toate măsurile ca în iarna viitoare 
situația să nu se mai repete !

Ca și ceilalți antrenori bucureșteni, 
apreciez că acest campionat al Capitalei 
a fost foarte util și sînt convins că 
roadele sale se vor vedea nu peste prea 
multă vreme. în încheiere, o doleanță 
a noastră a tuturor: echipamentul! 
Acum avem, ce este drept, la dispoziție 
echipament în cantitate suficientă. Va 
trebui însă făcut ceva pentru îmbună
tățirea calității croselor și pentru confec
ționarea de apărători pentru picioare, pe 
măsura juniorilor și chiar a copiilor. 
Cu ce avem acum la dispoziție nu se 
poate face o muncă de calitate și, în 
plus, există pericolul accidentării ju
cătorilor.

I
I 
I 
I 
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I
I
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Concurs organizat 
de clubul Gloria

Duminica, sala clubului sportiv Gloria 
«in București a găzduit un interesant 
concurs de tenis de masă cu participarea 
a 36 de jucători. Competiția s-a bucurat 
de o bună organizare asigurată de clu
bul Gloria prin comisia de specialitate 
a raionului 1 Mai. Au luat parte spor
tivi reprezentînd asociațiile Quadrat, 
Romfilm, Geologia, C.P.B., Spicul, 
I.C.M.A. și Academia, din raioanele 1 
Mai și 30 Decembrie.

Meciurile s-au desfășurat sistem eli
minatoriu. Iată clasamentul final : 1)
Aristide Popescu (C.P.B.), 2) Nicolae 
Dumitrescu (Geologia), 3) Gabriel Ooan- 
cea (Geologia). Primilor trei clasați le-au 
fost acordate frumoase premii constînd 
din cupe și diplome.

CORNELIU STANCU — coresp.

S-a inaugurat sezonul 
dc sală și la Cluj

La Cluj a avut loc primul concurs 
atletic de sală. Au participat atleți 
de la C.S.M., Universitatea, Liceul 
cu program de educație fizică și de 
la Șc. sp. din Cluj, precum și de la 
școlile sportive din Constanța, Aiud 
și Turda. Iată cîteva rezultate: se
niori : greutate: G. Luchian (Con
stanta) 14,33; juniori I: 50 m : A. 
I.aurian (Șc. sp. Cluj) 6,3; 55 mg: 
S. Satmari (Univ.) 8,0; greutate: P. 
Kiss (Șc. sp. Cluj) 13,10; juniori II: 
50 m: D. Vigu (Liceul cu prog. de 
ed. fizică) 6,4, L. Majdik (Șc. sp. 
Cluj) 6,5; 55 mg: M. Anghel (Con
stanta) 8,7 ; junioare II: 50 m: I. Cri- 
șan (Șc. sp. Cluj) 7,1 ; 40 mg: I. 
Crișan 6,3, I. Kun (Șc. sp. Cluj) 6,9.

P. NAGHI — coresp.

0 MICĂ PLEDOARIE PENTRU FRUMUSEȚE SI GRATIE» »
Desfășurarea finalei 

concursului republican 
de gimnastică artistică 
pe anul 1966 a dat un 
nou imbold acestei ra
muri sportive. De ce 
spunem un nou imbold ? 
Pentru că de doi ani de 
zile activitatea la gim
nastică artistică a fost 
cu totul redusă, în pri
mul rînd din cauza 
inexistenței unui sistem 
competițional bine de
terminat, a unor com
petiții cu caracter repu
blican care să consti
tuie un stimulent pentru 
gimnaste și să ofere po
sibilități de verificare 
a diferitelor echipe din 
țară. Cu mai mulți ani 
în urmă, gimnastica ar
tistică repurtase cîteva 
succese remarcabile, se 
putea vorbi chiar de o 
tradiție frumoasă în a- 
ceastă ramură sportivă. 
Renunțarea la organiza
rea concursului republi
can a dăunat în bună 
măsură activității. Reprogramarea 
lui a fost binevenită, dar nivelul 
competiției a fost mai scăzut de
cît în urmă cu doi ani.

Părerea noastră este că gim
nastica artistică merită mai multă 
atenție. Pentru mai multe motive. 
Să amintim numai cîteva. Aceas-

Georgeta Magda fl.C.F.) evoluînd la con
cursul republican de gimnastică artistică

Foto: A. Neagu

ia ramură de sport dezvoltă o 
serie de calități fizice și psihice 
ca îndemînarea, rezistența, su
plețea, simțul estetic, imaginația 
etc. Acompaniamentul muzical, 
nelipsit la exercițiile de „artis
tică*, creează o stare emoțională 
crescută, iar frumusețea și gra

ția mișcărilor au o mare putere 
atractivă pentru fete. Practicarea 
acestei ramuri sportive nu nece
sită condiții deosebite, nici ca 
spațiu, nici ca materiale sportive.

Un alt considerent foarte im
portant : gimnastica artistică este 
imperios necesară „surorii* ei - 
gimnastica sportivă. Incepînd cu 
pregătirea copiilor și mergînd 
pînă la cel mai înalt nivel al 
performanțelor, mijloacele „artis
ticii" trebuie folosite din plin. 
Fără acestea, adică fără dezvol
tarea expresivității, grației și ele
ganței, în gimnastica feminină nu 
mai pot fi atinse culmile măies
triei. „Artistica" și „sportiva" se 
pot ajuta reciproc. Sînt multe 
exemple de sportive care și-au 
început activitatea la gimnastică 
artistică și au trecut apoi la cea 
sportivă, obținînd rezultate bune.

Deci, necesitatea practicării 
gimnasticii artistice este de ne
contestat și, după cum a dove
dit finala concursului republican, 
această ramură este „îmbrăți
șată* cu mult entuziasm de că
tre eleve și studente. Pe lîngă 
centrele cu tradiție ca Bucureș- 
tiul. Timișoara, Brașovul, la com
petiție au fost reprezentate și alte 
orașe, Tg. Mureș, Constanța și 
Ploiești, care au prezentat echi
pe destul de bine pregătite.

Dar. pentru dezvoltarea pe mai 
departe a gimnasticii artistice

Aspect de la linala campionatului Capitalei la proba de sabie
Foto : Th. Roibu

fășurare: serii, semifinale și cîte un tur
neu final de 6. La spadă, învingătorului 
nu i s-au creat prea multe probleme, ast
fel că el a reușit să încheie finala cu 
un număr de 4 victorii. Antrenorul Cor
nel Georgescu poate fi mulțumit de 
felul cum a evoluat elevul său: sigurx 
pe lamă, incisiv și bine orientat tactic. 
Golescu a fost urmat de Ștefan Vizitiu 
< Gloria) cu 3 victorii, la egalitate cu 
Gheorglie Ionașcu (Viitorul). Pe locul 
4, Nicolae Langa (Universitatea), cu 2 
victorii. Ceilalți finaliști : Constantin Că
lina (Gloria) și Marian Cosmescu 
(Gloria).

Și mai clar a fost succesul sabreru- 
lui Victor Olaru. El a terminat cu maxi
mum de victorii (5) turneul final. Olaru, 
antrenat în prezent de fostul campion al 
țării, D. Mustață („descoperit4* însă de 
N. Puf net de la C.S.M.S. Iași, unde 
tînărul sabrer a activat pînă acum cîte

va luni) s-a impus cu multă ușurință. 
EI are un excelent simț al lamei și o 
remarcabilă mobilitate. Ciștigătorul pro
bei a fost secondat de Nicolae If'uld- 
niann (Clubul sțtorliv școlar) cu 4 vic
torii. Ion Dumitrescu (Gloria), unul din 
favorit';, s-a clasat pe locul 3. EI a evo
luat bine în preliminarii, dar a fost 
inegal în finală (1—5 cu Olaru). Pe 
locul 4 s-a clasat Marin Constantin 
(S.P.O.B.), cu 2 victorii. Au mai par
ticipat la turneul final C. Pătrașcu 
(Steaua) și P. Uilleri (Viitorul).

De menționat că primii patru clasați 
la fiecare probă au drept de participare 
la etapa a Il-a a competiției Ia care se 
vor prezenta trăgătorii de categoria a 
Il-a. întrecerile din cadrul acestei e- 
tape vor avea loc între 4—12 februarie.

— t. st. —

sem

Intensă activitate internațională 
și internă a schiorilor români

(Urinare din pag. 1) 

nioare mici : Baia Sprie. (ALEX. DO- 
MUȚĂ — coresp.).

• Numeroși juniori și copii au 
participat la concursul organizat de 
C.S.O. Brașov la Săcele, pe pîrtia 
Tăicturica. Câștigătorii : SLALOM 
SPECIAL juniori : Romulus Nițescu 
(Săcele), junioare : Ioana Bîrsan (Bra
șov), băieți : Aurel Sfetea (Brașov) ; 
SLALOM URIAȘ juniori : Nicolae 
Colibar (Săcele), fetițe născute în 
1956 : Elena Degeratu (Predeal) bă
ieți născuți în 1952 : Marian Văcaru

I
este nevoie de un program com
petițional mai bogat, de o pro
pagandă mai susținută, de un 
sprijin și mai mare din partea 
organelor și organizațiilor UCFS. 
Dar, mai este o problemă ! Gim
nasticii artistice i-a dăunat și-i 
dăunează încă unele... neînțele
geri existente între specialistele 
acestei ramuri sportive care con
duc activitatea de performanță. 
Orientarea în pregătire nu este 
unitară, regulamentele competi
țiilor nu sînt elaborate cu sufi
cientă claritate, criteriile de apre
ciere a execuțiilor în competiții 
se deosebesc de la o arbitră la 
alta. La acestea se adaugă și 
o mare doză de subiectivism, 
dorința de a cîștiga cu orice preț 
la concursuri. Din aceste cauze 
și desfășurarea finalei — altfel 
corespunzătoare ca nivel tehnic 
și atrăgătoare prin frumusețea și 
originalitatea unor exerciții - a 
fost umbrită de existența a nu
meroase discuții, contestații (ma
joritatea puțin întemeiate), neîn
țelegeri în acordarea notelor. 
Oare antrenoarele și arbitrele 
cred că prin atitudinea lor dau 
un exemplu bun sportivelor pe 
care trebuie nu numai să le in
struiască, ci să le și educe ? Oare 
cred că prin crearea unei ase
menea atmosfere se poate con
tribui la dezvoltarea gimnasticii 
artistice ?

Sînt lipsuri din cauza cărora 
gimnastica artistică nu și-a pu
tut ocupa locul ce i se cuvine 
în marea familie a sporturilor.

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

(Brașov), 1954 : Teofil Nilă (Brașov), 
1956 : Gheorghe Stinghe (Brașov). 
S-au mai remarcat : Adrian Pavel 
(Predeal), Nicolae Barbu (Săcele), Ion 
Lepădatu (Predeal), Monica Ghimbă- 
șan și Elena Furnică (Brașov). (V. SE
CARE AND — coresp.).

• Peste 80 de concurenți reprezen- 
tînd C.S.M., Școala sportivă, Olimpia 
și Viitorul din Reșița au participat la 
competiția organizată de comisia oră
șenească de specialitate pe Muntele 
Semeni c. Cîștigători : SLALOM SPE
CIAL seniori : Iov Suciu (C.S.M.), se
nioare : Rozalia Letalik (C.S.M.), ti
neret : Petre Pîrvulescu (C.S.M.), ju
niori mari : Octavian Lungn (Școala 
sportivă), juniori mici : Alfons Râcz 
(Olimpia), junioare mari: Mariana 
Trestian (Școala sportivă), junioare 
mici: Brigite Seidel (Școala sporti
vă) ; FOND 10 km seniori: Walter 
Dernel (Olimpia), 5 km senioare: 
Emilia Adan (Olimpia), tineret 10 km: 
Radu Cuban (Olimpia), juniori mari 
5 km : Ioan Adam (Școala sportivă), 
junioare mari 3 km : Elena Bulboacă 
(Viitorul), juniori mici 3 km: Petru 
Molea (Școala sportivă), junioare mici 
3 km : Maria Popescu (Viitorul). (A. 
RUDEANU — coresp.).

• Inaugurarea trambulinei de sări
turi din Valea Strîmbă a fost făcută 
în fața a peste 2000 de spectatori. 
Din păcate, ninsoarea și vîntul puter
nic au influențat rezultatele. Au cîști- 
gat : Z. Cismadia (Odorhei) — 47,5 
m la seniori, Z. Kiss (Odorhei) — 
43 m la juniori, I. Bernad (Valea 
Strîmbă) — 22 m la copii. Concursul 
a fost organizat cu prilejul împlinirii 
a 30 de ani de la desfășurarea pri
mei competiții în această comună care 
a dat țării mulți schiori fruntași. (L. 
KARDÂ — coresp.).

• Campionatul școlilor generale și 
al liceelor din orașul și din raionul 
Bistrița a strîns la startul probelor 
58 de conourcnți și 42 de concurente. 
Cîștigătorii probelor : campionatul li
ceelor — băieți — FOND : H. Schu
ler (Lie. nr. 1 Bistrița), coborîre : 
Ștefan Berbecar (Lie. nr. 1 Bistrița), 
slalom uriaș: Alex. Cepenaru (Lie. 
nr. 1 Bistrița) ; fete — coborîre : Ze- 
novia Fileșiu (Lie. nr. 2 Bistrița) ; 
campionatul școlilor generale — bă
ieți — fond : Silviu Crăciun (Șc. g. 
nr. 2 Bistrița), coborîre : loan German 
(Șc. g. Sieu) ; fete fond : Maria Bec- 
becan (Lie. nr. 1 Bistrița), coborîre: 
Simona Tonea (Lie. Prundul Bîrgău- 
lu). (I. TOMA — coresp.).



FOTBAL
iealizările si...

J
obligațiile dinamoviștilor Turnee în străinătate

A
șadar, Dinamo Pitești a 
continuat linia ascenden
tă anunțată încă din cam
pionatul trecut. Intr-ade
văr, dacă după cele 13 
etape din toamna lui 1965 

geșenii ocupau locul VI cu 12 puncte, 
:ă că, acum, au urcat cu o treaptă 
dețin locul V, cu 14 p. In plus, 

că anul trecut antrenorii Ștefan Va- 
e și Leonte lanovschi puteau trece 
activ prezența a doi jucători (Do- 

in și Niculescu) în echipa națională 
tineret și a altor doi (Olteanu și 

>p) la cea de juniori, de data aceasta 
ntre piteșteni 5 fotbaliști au fost 
lecționați pentru prima reprezentati- 
. a țării (Dobrin, C. Radu, Naghi, 
irbu și I. Popescu, dintre care pri- 
ii 4 au și îmbrăcat tricoul echipei 
iționale) și doi — pentru „tineret" 
op și Olteanu), ambii însă nefolosiți 
î din cauza meciurilor susținute în 
!upa orașelor tîrguri”, fie din cauza 
«dentarilor. Și pentru că „recolta" 
! 1966 a fost frumoasă, sâ mai adău- 
im prezența formației piteștene în- 
-o competiție europeană („Cupa ora- 
lor tîrguri”), prezență remarcată în 
od deosebit prin eliminarea a două 
hipe de renume (F.C. Sevilla - Spa- 
a și F.C. Toulouse - Franța), partici- 
irea la „Cupa Tele-Magazine" de la 
ărsilia, ca și recentul turneu victo- 
os din Liban și Siria.

U
n salt valoric mai mult 
decît neașteptat, dacă nu 
uităm de unde a plecat 
echipa, de „problemele" 
pe care le ridicau jucă
torii cu 2—3 ani în urmă, 

ar conducerea asociației, precum 
antrenorii au știut să fie intransi- 

:nți în măsurile luate și „merele pu- 
ede* au fost aruncate unul după 
tul. Acum, se poate vorbi de Dinamo 
itești ca despre un colectiv sudat în 
ire conducerea, antrenorii și jucătorii 
cătuiesc o familie. Ar mai fi un se- 
et al comportării frumoase: dintre 
i 19 jucători folosiți de Dinamo Pi
ști în prima jumătate de campionat, 
>t (Barbu, Badea, Vulpeanu, Dobrin, 
repurgel, Zimmer, 0. Radu și Tur
ti) sînt piteșteni. Este o realizare 
eritorie a asociației piteștene, care 

înscrie pe linia indicațiilor Plena- 
i Consiliului General al UCFS, din 
tombrie 1966, cu privire la „crește
ți sistematică a cadrelor proprii, le- 
'.te de viața echipei, a clubului, a 
treprinderii sau a orașului res- 
■cliv”.
Față de campionatul trecut, evolu- 
i formației piteștene are cîteva simi- 
udini, dintre care caracteristică ni se 
re următoarea : startul defectuos — 
turul campionatului 1965—1966 echi- 
nu cucerise, timp de 4 etape, nici 

i punct și ocupa cu... fermitate ul- 
nul loc ! Astă-toamnă, la fel. Cu un 
îendament : redresarea a venit mai 
pede, după primele două etape în 
re Dinamo nu reușise nici un rezul- 
; favorabil și deținea locul XIII 1 De 
acest început slab și în campionatul 
1966-1967 1 Ne răspunde antrenorul 

"fan Vasile: „în primul rind, am 
ordat întrecerea cam nepregătiți și 
i punct de vedere al antrenamente- 
•, dar și din punct de vedere organi- 
toric. Astfel, lotul n-a putut fi defi-

JOI, ÎN „GIULEȘTI“:

Rapid—Politehnica București
Coutinuîndu-și pregătirile. Rapid 
Unește joi, pe stadionul din Giu- 
;ti, de la orele 15,15, formația 
idențească de categorie B, Poli- 
tnica București. în deschidere, în
tind de la orele 13,30: Tehno- 
tal — D.R.T.A.

piteșteni
nit.ivat decît după cîteva etape (de 
pildă, Coman a venit din etapa a 
treia), ceea ce s-a repercutat asupra 
omogenității. Apoi, in perioada pre- 
competițională nu am avut decît un 
singur meci mai serios de verificare : 
cu Politehnica, la București. In plus, 
noi stabilisem ca echipa să se afle in 
cea mai bună formă după etapa a șa
sea cînd urmau meciurile cu F.C. Se
villa, pregătirile axindu-le pe ciștiga- 
rea acestora”.

C
alificarea în turul al doi
lea al „C.O.T." a avut un 
mare rol în creșterea va
lorică a formației, dînd 
parcă aripi jucătorilor 
care au cîștigat și mai 

multă încredere în forțele lor. Dar 
tocmai la timp au venit, parcă, parti
dele cu F.C. Toulouse (pentru a-i feri 
de pericolul îngîmfăru). Acel 0—3, 
suferit în deplasare, a deschis ochii 
jucătorilor, care și-au amintit că mai 
au destule de învățat pentru a ajunge 
la treapta cea mai de sus. în returul 
meciului, piteștenii au reușit acea sen
zațională victorie, obținută în ultimele 
secunde ale meciului : 5—1 în dauna 
formației franceze și calificarea în tu
rul al treilea al competiției. Echipa își 
începe ascensiunea șl în clasamentul 
campionatului unde ocupă, etapă de 
etapă, următoarele locuri : 13 — 13 — 
10 — 7 — 10 — 7—5 — 8 — 6 — 8 —
7 — 5 — 5.

După cum se vede, antrenorii au 
știut să împletească în mod armonios 
pregătirile pentru campionat cu cele 
pentru competiția „tîrgurilor”. Aceste 
pregătiri, coroborate cu cîștigarea în
crederii în forțele proprii, au dus la 
acel salt remarcat nu numai în activi
tatea echipei, ci și în valoarea ei (pe 
bună dreptate se poate spune că Dina
mo Pitești este una dintre cele mai 
tehnice formații românești). Pentru 
comparație iată situația din clasament 
în toamna lui 1965 și toamna lui 1966 : 
1965/66 locul VI 13 5 2 6 23—21 12 p 
1966/67 locul V 13 7 6 6 29—19 14 p 
(Atenție, însă : din cele 14 p doar 2 au 
fost obținute în deplasare !).

Adăugind și meciurile amicale sus
ținute în cele două sezoane (în 1965 — 
deplasarea în R.D. Germană ; în 1966 
— partidele din „Cupa orașelor tîrguri" 
și turneul de la Marsilia), situația se 
modifică astfel:
1965 15 5 3 8 27—27
1966 19 10 1 8 32—28
Și iată și situația pe 1967 (turneul din 
Liban și Siria) :
1967 4 4 0 0 10—4

Din studiul acestor cifre, desigur, 
pot fi trase multe concluzii, dar una 
singură este izbitoare : numărul mare 
de goluri primite. Aceasta înseamnă 
că apărarea continuă să fie unul din 
punctele deficitare ale echipei.

C
lasa jucătorilor a crescut. 
DOBRIN a fost desemnat, 
de revistele „Fotbal" și 
„Magazin”, cel mai bun 
fotbalist român al anului 
1966 : lui BARBU i s-au 

recunoscut — în sfîrșit — posibilitățile 
și valoarea, el făcîndu-și un debut ex
celent în echipa națională; NAGHI, cu 
toate că și-a pierdut din eficacitate (a 
marcat doar 6 goluri în tot turul) și 
că are perioade în care „dispare" din 
joc, rămîne un șuter de temut; IOA- 
CHIM POPESCU, fundaș dreapta, dar 
cu un rol tactic care-1 aduce uneori pe 
post de... extremă stingă, a marcat go
luri spectaculoase și a devenit un a- 
părător care-și cunoaște „meseria”. 
Saltul cel mai spectaculos, după pă
rerea noastră, l-a făcut tînărul CONS
TANTIN RADU (20 de ani), produs 
al pepinierei proprii, promovat în 
toamna lui 1965 în prima echipă. Tinde 
să devină un realizator de goluri, lu
cru scos în evidență și în recentul tur
neu din Orientul Mijlociu, cînd a 
marcat jumătate din cele zece puncte 
ale echipei sale.

Dar, cel care îndrumă jocul întregii 
formații, „creierul” ei, cel care liniștește 
jocul sau, dimpotrivă, știe să aleagă 
momentul cînd să se apese pe pedală 
este mijlocașul ȚÎRCOVNICU. De 
multe ori neremarcat, el este totuși cel 
care și-a condus adesea echipa la vic
torie.

Să-i adăugăm pe cei doi portari, Co- 
man și Urziceanu, jucători care s-au 
încadrat destul de repede în echipa pi-

teșteană, pe Ilie Stelian, Badea, Oltea
nu și Vulpeanu — fundași, pe mij
locașii Prepurgel. omul care se regă
sește în momentele hotăritoare (vezi 
meciul de la Sevilla), Pop și Zimmer 
ca și pe atacanții C. Ionescu (multă vre
me indisponibil din cauza unei opera
ții de menise), Țurcan (cu suflu pentru 
120 de minute de joc), Eftimie (ex
periența personificată). Se poate spu
ne deci că Dinamo Pitești este acum o 
echipă omogenă, cele 3 compartimente 
fiind de valori sensibil apropiate.

E interesant de arătat că ponderea 
principală la antrenamente cade — așa 
cum a recomandat și Plenara Consiliu
lui General al UCFS din octombrie 
1966 — pe individualizare : antrenorii 
Șt. Vasile și L. lanovschi sînt „la dis
poziția" elevilor lor zilnic, de diminea
ța și pînă seara, exersînd împreună 
cu ei ore întregi. Cîteva exemple : 
Dobrin nu prea trăgea la poartă. S-a 
lucrat intens cu el și, de vreun an, a 
ajuns să tragă prin surprindere, „din 
spate" cum spun antrenorii. Cu Naghi 
s-a exersat trasul la poartă din cen
trări, peste cap. S-a lucrat la nu
măr de centrări : 60 — 100 — 120 ' 
Radu centra și Naghi relua din foar
fecă pe spate.

N
u putem însă încheia a- 
ceste rîndurj fără a amin
ti o declarație a antreno
rului principal, Ștefan Va
sile, făcută după meciul 
susținut la Damasc în 

compania selecționatei Armatei siriene 
socotit ca cel mai bun joc reușit de 
Dinamo Pitești in ultimul turneu: 
„După cum ne spuneau oficialitățile, în 
ultimii 15 ani nici o echipă nu a jucat 
atît de frumos la Damasc. Aprecierea 
ne-a bucurat pe toți, dar în același 
timp trebuie să ne facă atenți pentru 
a nu deschide porțile ingîmfării, ale 
autoîncrederii”.

Intr-adevăr, numai continuînd pe 
drumul modestiei va reuși Dinamo Pi
tești să se mențină pe linia ascendentă 
pe care a început să urce.

MIRCEA TUDORAN

ION VOICA (Politehnica București):

„Sperăm să refacem terenul pierdut"

Întîlnire cu ION VOICA — unul 
dintre antrenorii echipei de fotbal 
POLITEHNICA BUCUREȘTI, echipă 
care a făcut zile grele Progresu
lui, în primăvara anului trecut. Por
nită mare favorită la începutul tu
rului în seria I a categoriei B, 
după 13 etape Politehnica s-a .tre
zit” pe locul... 7, la trei puncte de 
lider — Chimia Suceava.

Bineînțeles, n-am scăpat prilejut 
de a face o scurtă discuție pe mar
ginea acestui .fenomen”. Mai întîi, 
însă, cîteva cuvinte despre situația 
.la zi”.

— Am Început antrenamentele 
la 6 ianuarie — ne spune interlo
cutorul nostru — și de atunci ni
meni rtu-și îngăduie o clipă de ră
gaz. La antrenamente participă în
treg lotul. Sperăm să refacem „te
renul” pierdut in toamnă.

— Tocmai despre această toamnă 
a „nemulțumirilor", am vrea să dis
cutăm ceva...

— De acord cu discuția și intr a

Steaua in R. D. Germană...

Echipa Steaua pleacă la 2 februarie compania unor formații de categoria A, 
intr-un turneu de 3 jocuri în R. D. nedesemnate încă de forul de speciali- 
Germană. Cele trei partide vor avea loc tate din R.D.G.
în zilele de 4, 5 și 11 februarie, în

...Și Jiul Petroșeni In Albania

februarie. Turneul petroșenenilor durează 
10 zile.

Reprezentanta minerilor din Valea Jiu
lui își începe turneul în Albania la 1

Lotul de tineret de fotbal la sosirea pe

Lotul de tineret de fotbal 
s-a înapoiat in Capitală

După un turneu de 40 de zile, 
întreprins în Africa Centrală și Afri
ca de Est, lotul de tineret de fot
bal a României s-a înapoiat ieri în 
Capitală.

în cadrul acestui turneu, tinerii 
fotbaliști români au susținut 11 
partide în 5 țări africane (Gabon, 
Camerun, Republica Democratică 
Congo, Etiopia și Congo-Brazzaville). 
Rezultatele meciurilor sînt cunoscu
te cititorilor noștri. Reamintim doar 

oarecare măsură, chiar cu .nemul
țumirile'.
— De ce „într-o oarecare măsu- 

ră“î.
— Pentru că, fenomenul este din- 

tr-un anumit punct de vedere nor
mal. După cum se știe, în primă
vară echipa noastră s-a „bătut" fără 
cruțare pentru un loc In categoria 
„A“ și din această luptă am ieșit 
cu pierderi fizice și psihice. Nereu
șita în campionatul trecut a dus la 
o cădere psihică a echipei, situație 
pe care — împreună cu colegul meu 
Stefan Miu — am căutat s-o rezol
văm, dar asemenea „vindecări" cer 
timp. Apoi, s-au ivit și alte probleme. 
Selecționările lui Lucescu în lotul 
reprezentativ și ale lui Ciornoavă 
în lotul olimpic au avut un efect... 
neașteptat pentru echipă (lăsînd 
ia o parte faptul că Lucescu a 
fost cu gîndul mai mult la lot de
cît la echipă); o serie de alți ju
cători, ca de pildă, Ange'eseu, 
Rămureanu și Păiș, sperînd și ei 
selecționarea, au început să joace 
pentru evidențierea personală, în 
dauna intereselor colectivului. A- 
dăugînd la aceasta faptul eă 
Halagian, coordonatorul nostru, s-a 
resimțit cel mai mult după solicită
rile din primăvară, iar Unguroiu n-a 
dat randamentul scontat, aveți un 
tablou mai complet al celor petre
cute in formația noastră în tur.

— Și atunci ?
— Aș începe cu o glumă : anul 

trecut, am vrut să facem spectacol 
și... am ajuns în lupta pentru titlul 
seriei. Anul acesta, propunîndu-ne 
să cișligăm seria (lăsind calitatea 
pe planul al doilea) ne-am trezit pe 
locul 7. Deci, continuînd gluma, mai 
întîi ne vom reajusta obiectivul. 
Dar discutînd serios, toată atenția 
noastră este îndreptată asupra pre
gătirilor, care au drept scop reveni
rea echipei la linia de plutire. După 
aceea vom vedea.

Convorbire consemnată de
P. VALENTIN

aeroportul Băneasa
Foto : N. Aurel

rezultatele ultimelor trei meciuri 
susținute săptămîna trecută în Etio
pia, unde echipa noastră de tineret 
a întîlnit reprezentativa națională 
etiopiană: un meci l-a terminat la 
egalitate (1—1), unul l-a pierdut 
(cu 2—1) și a cîștigat cu scorul de 
2—1 în fața reprezentativei B ci 
Etiopiei.

<it S

w
Depuneți buletinele din vreme pen

tru concursul PRONOSPORT nr. 4 
de duminică 29 ianuarie 1967.

Dăm mai jos programul acestui con
curs : I : Bologna — Mantova, II : 
Cagliari — Lecco, III : Internazionale
— Foggia, IV : Juventus — Atalanta, 
V ; Spăl — Torino, VI : Brescia — 
Roma (pronostic pauză), VII : Bres
cia — Roma (pronostic final), VIII t 
Lanerossi — Napoli (pronostic pauză), 
IX : Lanerossi — Napoli (pronostic 
final), X : Lazio — Fiorentina (pro
nostic pauză), XI : Lazio — Fioren
tina (pronostic final), XII : Venezia
— Milan (pronostic pauză), XIII : 
Venezia — Milan (pronostic final).

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
miercuri 25 ianuarie 1967 va avea loc 
la București în sala Clubului 7 No
iembrie din Calea Dudești nr. 169 
începînd de la orele 18.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO din 24 ianuarie 1967

FAZA I: (bilete de 10 și 20 lei)

Extragerea I 15 82 10
Extragerea a H-a 68 32 83
Extragerea a IlI-a 74 44 3
Extragerea a IV-a 27 31 49
Extragerea a V-a 53 4 64

FAZA a 11-a : (bilete de 8 și 20 lei)

Extragerea a Vl-a 40 79 14
Extragerea a VII-a 56 31 62
Extragerea a VIII-a 21 88 40
Extragerea a IX-a 62 10 74

FAZA a III-a : (bilete de 4 lei)

Extragerea a X-a 25 19 80
Extragerea a Xl-a 47 56 28

FAZA a IV-a : (bilete de 2 și 20 lei)

Extragerea a XH-a 72 75 69

FOND DE PREMII : 2.503.429 lei
Rubrică redactată de Admmis: rana 

de stat Loto-Proaosport.



MODIFICAREA REGULAMENTULUI LA PROBELEFlorin Gheorghiu
se menține printre fruntași DE SLALOM IN DISCUȚIA F.I.S.9

la Vrnjacka Banja
Marele maestru român Florin 

C-aieorghiu continuă să se mențină 
printre fruntașii turneului zonal de 
șab de Ia Vmiacka Banja. Cîștigînd 
partida întreruptă la fostul lider al 
turneului, vest-germanul Mohrlock, 
Florin Gheorghiu a trecut pe primul 
loc al clasamentului, la egalitate cu 
Matanovici. Ivkov. Barczay și Kostro, 
avînd flecare cîte 51/, puncte. Urmea
ză în clasament Lengyel, Jansa, Fuchs 
5 p Pachman și Hindle 41/, p, Mohr
lock și Vacka 4 p. etc.

In celelalte partide întrerupte s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Jansa — Vizantiadls 1—0, Fuchs — 
Byluap 1—0, Mohrlock — Ivkov 0—1, 
Zuidemaa — Barczay 0—1. Kostro — 
Gunnarson ’A—1/,. Barczay — Hindle 
%—V». Pachman — Zuidemaa 'h—«A-

In runda a zecea Florin Gheorghiu, 
cu negrele, întîlnește pe șahistul 
turc Byluap.

VIENA 24 (Agerpres). — Comisia 
tehnică a Federației internaționale de 
schi (F.I.S.), întrunită la Kitzbuehel, 
a luat din nou în discuție modifi
carea regulamentului la probele de 
slalom uriaș și slalom special. Pre
ședintele F.I.S., Marc Hodler, a de
clarat că pentru slalomul uriaș mas
culin se va adopta sistemul în două 
manșe, cu un singur clasament ge
neral, calculat prin adiționarea tim
pilor din cele două manșe. în ce 
privește slalomul special, se prevede 
ca la Jocurile Olimpice de la Gre
noble să 
natoriilor 
ficări.

Pe de 
națională 
ganizatorilor 
tionale să programeze slalomul spe
cial înaintea probei de coborîre,

se
în

altă 
de

adopte sistemul 
două faze, cu

elimi- 
recali-

inter-parte. Federația 
schi a recomandat or- 
de concursuri interna-

pentru a facilita antrenorilor alege
rea concurenților și a ordinei lor 
de plecare la coborîre, în vederea 
clasamentului combinatei alpine.

în vederea campionatelor mondia
le din anul 1970, a fost înregistrată 
candidatura următoarelor stațiuni de 
sporturi de iarnă: probe nordice: 
Falun (Suedia), Garmisch-Partenkir- 
chen (R.F.G.), Banff (Canada), Vîso- 
kie Tatra (Cehoslovacia); probe al
pine: Banff (Canada), Jackson Hole 
(S.U.A.), Garmisch - Partenkirchen 
(R.F.G.), Kitzbuehel (Austria), Davos 
(Elveția), Val Gardena (Italia).
• După concursul de la Kitzbuehel, 

Jean Claude Killy (Franța) continuă 
să conducă în „Cupa Mondială' la 
schi alpin, cu 151 puncte. Urmează 
în clasament austriacul Heini Mess
ner cu 75 de puncte și Leo Lacroix 
(Franța) cu 52 puncte.

Turneul hocheiștilor bucureșteni în U.R.S.
MINSK, 24 (prin telefon). — în con

tinuarea turneului pe care liocheiștii 
bucureșteni îl întreprind în U.R.S.S., vi
neri seară ei au jucat Ia Penza în com
pania echipei Dizelist. Deși meciul s-a 
desfășurat pe un ger mare (minus 25 
de grade) partida a plăcut numeroșilor 
spectatori. Cu acest prilej selecționata 
Bucureștiului a obținut o victorie clară 
cu scorul de 5—1 (4—0, 0—1, 1—0). 
Punctele formației noastre au fost reali
zate de G. Szabo, I. Szabo, 
rescu și Varga.

Duminică la prînz, pe un ger la fel 
de mare, liocheiștii noștri au 
Podolsk. Meciul cu formația Torpedo 
a fost foarte echilibrat. Echipa noastră 
deși a jucat, în general, mai bine decît

PE SCURT

Moîș, Fio-

evoluat la

adversara sa a fost totuși nevoită 
părăsească terenul învinsă. Scor: ‘ 
(1—1, 2—2. 1—2). Explica ția act 
infringed trebuie căutată în jocul 
prestat de cei doi portari — Dumi 
șl Crișan — care au primit cîteva g< 
parabile. Au marcat I. Szabo, G. Sz 
Gzaka și Ștefanov.

Marți, tot pe un patinoar descoț 
s-a desfășurat meciul dintre Sel. Bi 
rești și Torpedo Minsk. Intîlnirea a 
venit sportivilor sovietici cu 5—2.

Ultimele meciuri ale turneului voi 
vca Ioc la Leningrad (joi) și Kuil 
(sîmbătă).

goria semimijlocie, 
boxerul american 
Curtis Cokes, a ter
minat
după 10 reprize, cu 
campionul Franței, 
Francois Pavilla. De
cizia juriului a fost 
îndelung dezaprobată 
de publicul spectator, 
deoarece Pavilla a 
fost mai activ în tot 
cursul meciului.

TBILISI. — După
15 runde, jn campio
natul unional de șah 
conduce Krogius cu 
9'72 puncte din 15 par
tide, urmat de Gbel- 
ler și Lein cu cîte 
8r/j (1) puncte din 13 
partide. în runda a 

115-a, Taimanov a cîș- 
tigat la Savon. Osnos 
la Bronstein. Krogius 
la Suetin. Holmov la 
Doroskevici.

NEW
Boxerul 
culoare 
fith și-a 
de campion mondial 
la categoria mijlocie, 
învingînd la puncte pe 
șalangerul său Joey 
Archer.

TEGUCIGALPA. 
— Echipele de fotbal 
ale Hondurasului și 
Guatemalei au susți
nut recent două me
ciuri amicale. In pri
ma întîlnire a cîști- 
gat Guatemala cu 
3—0, iar cea de a 
doua s-a încheiat la 
egalitate : 1—1.

cală. Meciul s-a ter
minat la egalitate: 
1-1 (1-1).

NEW YORK. - 
Campionul mondial la 
sărituri cu schiurile, 
norvegianul Bjorn 
Wirkola, a cîștigat 
concursul internațio
nal de la Lake Pla
cid (S.U.A.). Cele 
mai bune sărituri ale 
lui Wirkola au mă
surat 77,72 m și 75,60 
m. Pe locul doi s-a 
clasat japonezul Ta
kashi Fujisawa.

MONTEVIDEO. — 
Campionatul de fot
bal al Americii de 
Sud a continuat cu

la egalitate.
SANTIAGO DE 

CHILE. — Echipa 
iugoslavă de fotbal 
Steaua roșie Belgrad 
a jucat la Vina del 
Mar cu o selecționată 
a cluburilor chiliene 
Wanderers și Everton. 
Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 
2—1 (2—0). Aceasta 
este prima înfrîngere 
suferită de formația 
iugoslavă după opt 
jocuri susținute în A- 
merica de Sud.

NEW 
Turneul 
de tenis 
cutta s-a 
succesul 
sovietic Alexandr Me- 
treveli, care a cucerit 
două titluri. în proba 
de simplu, Metreveli 
J-a învins în finală 
cu 6—3, 8—6, pe El 
Shaffei (R.A.U.L iar 
la dublu mixt, făcînd 
pereche cu Ivanova 
(U.R.S.S.), a întrecut 
cuplul Mabrouk Aii 
(R.A.U.) — Rita Su- 
caiya (India) cu 6—4, 
7—5. Cuplul brazilian 
Koch — Mandarino 
și-a adjudecat finala 
la dublu bărbați, în- 
trecînd pe indienii 
Mukerjea — Lall cu 
6—4, 7—5, 8—6.

CAIRO. — Repre
zentativa de fotbal a 
R.D. Germane, aflată 
în turneu în Republi
ca Arabă Unită, a ju
cat în orașul Tanta 
cu o selecționată lq-

Cei mai buni patinatori ai continentului
sînt gata de start

intern fn plin sezon al sporturilor de iarnă. 
După ce schiorii și boberii și-au tranșat rivali
tățile fn marile competiții ale zăpezii, este

rlndul patinatorilor să se întreacă pe ludul gheții. 
pentru a-si demonstra forța și măiestria. Două cam
pionate europene, 
„artiștilor gheții*, 
prezentare.

viteziștilor și 
facem

cel al 
bat la usă. Să le

SECUNDELE...
pe gheată „așii* 
celor mai rapizi

ÎN LUPTA CU
Primii vor ieși 

vitezei întrecerile 
patinatori de pe continent sînt pro
gramate la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, în zilele de 28 și 29 ianuarie, 
pe pista de gheață din orașul fin
landez Lahti. Ca și la precedentele 
ediții ale „europenelor* se așteaptă 
șl de această dată 
foarte strînsă între 
Uniunii Sovietice și 
nordice, specialiști în 
ră sportivă.

în proba de sprint 
mai multi vitezistl sovietici 
dează la medalia de aur. Valeri Mu
ratov, Boris Guliaev, Anatoli Lepeș- 
kln — toți au coborît în acest sezon 
sub 41,0 sec. Dar prima performan
ță aparține unul patinator din R. F. 
Germană, Erhard Keller, cu timpul - 
«ie 40,3 obținut, e drept, în condi
țiile patinoarului de altitudine de la 
Inzell. Și la următoarea probă a pro
gramului, cea de 1 500 m, sovieticii 
pot emite pretenții, deoarece „vete
ranul* lor, Eduard Matusevici, deți
ne cea mai bună performantă mon
dială a distanței — 2:05,6. în schimb, 
nordicii apar favorit! la distanțele 
lungi, unde vechiul specialist nor
vegian Fred Anton Maier pare să 
pregătească o reeditare a succese
lor sale din trecut pe 5 000 m și 
10 000 m. Contracandidati principali 
îi sînt sovieticul Stanislav Selianin 
și, în primul rînd, olandezul Kes 
Verkerk.

Evident, însă, nu specialiștii pe 
probe au prima șansă de a intra 
în posesia laurilor la poliatlon, ci 
cei care se mențin printre fruntași 
în toafe cele patru curse. Din acest 
punct de vedere, Verkerk, Maier sau 
poate Matusevici și Kaplan par să 
fie cei

o confruntare 
reprezentanții 
cei ai 
această

țărilor 
ramu-

500 m — 
candi-

mai indicați.
...Șl CU PUNCTELE
patinatorii de viteză, îi vom 
ne cei artistici. Campiona- 

și femi- 
între 31 ia

și 5 februarie, în sala de 
„Tivoli* din Ljubljana (In-

După 
urmări 
tele europene (masculin 
nin) vor fi găzduite 
nuarie 
sporturi 
goslavia).

Cine aspiră la titluri ? La proba fe
minină, candidate principale se a- 
nunță un „trio* de tinere — Gaby 
Seifert (R.D.G.), Hanna Maskova 
(Cehoslovacia), Zsuzsa Almassy (Un
garia). De forte sensibil apropiate, 
ele vor da o luptă foarte strînsă și 
— probabil — vor lăsa la o dis
tantă apreciabilă de puncte pe cele
lalte concurente. Cam la fel stau 
lucrurile si la băieți, unde cei doi 
„ași* ai Vienei, Emerich Danzer și 
Wolfgang Schwartz, vor repeta due
lul lor de anul trecut.

Lucrurile par mai simple în pro
bele de perechi. Prezenta multipli
lor campioni mondiali și olimpici, 
Ludmila Belousova-OIeg Protopopov,

cel al 
o scurtă

problemarezolvă
Ia proba clasică, 
mai ales dacă ți
nem seama că 
principalii lor ad
versari de anul 
trecut, Tatiana Juk 
-Alexandr Gorelik, 
au avut o pauză 
prelungită la înce
put de sezon, din 
pricina unui acci
dent suferit de ta
lentata patinatoa
re din Moscova. 
In fine, la dans, 
englezii Towler- 
Ford par a fi din 
nou principalii fa- 
voriți.

patinatorul sovietic Eduard 
reintre in posesia titlului,

Fostul campion european, 
Matusevici, va încerca sâ

In Întrecerile care Încep simbătă la Lahti *1

DELHI. — 
internațional 
de la Cal- 
încheiat cu 
jucătorului PE SCURT

meciul Argentina — 
Bolivia, cîștigat 
prima formație 
scorul de 1—0 (0—0). 
în clasament conduc 
Uruguay, Chile și 
Argentina cu cîte 4 
puncte. Paraguay, Ve
nezuela și Bolivia 
au realizat nici 
punct. La actuala 
diție nu participă 
chipa Braziliei.

MADRID. — Atle
tul etiopian Mamo 
Wolde s-a clasait pe 
primul loc în crosul 
internațional de la 
EI g o i b a r (Spania), 
parcurgînd distanța de 
9,100 lan în 29:31. Pe 
locul doi, Ia 4 sec. 
s-a clasat spaniolul 
Aguilar.

PARIS. — Campio
nul mondial la cate-

de 
cu

un 
e- 
e-

YORK. — 
american de 
Emile Grif- 
păstrat titlul

PE SCURT

Doi arbitri de poartă sau tele-fotografie ?
• A fost sau nu a fost gol? «Ce spune regulamentul° 1 ° doi de poartă) pentru că o asemenea

formulă va îngreuia colaborarea intre 
iinnrarbitrul de centru și cei auxiliari, cre- 
UIIUl îndu-se multe discuții în ce privește 

unitatea de vederi. Aș propune, mai 
de grabă, o instalație mecanică în mă
sură să semnalizeze imediat valabilita
tea golului ! Dar pînă la realizarea 
în practică a acestei noutăți tehnice 
atît de importante, cel doi arbitri de 
linie vor trebui să fie extrem de a- 
tenți și foarte bine plasați, fiind me
reu ne fază**.

PROF, 
deral) : 
în

• Ce scrie ziarul „Sport Zurich" ? • Părerea

A fost sau nu a fost gol ? O ase
menea întrebare și-au 
după un meci "z .
spectatori, antrenori, jucători și chiar... 
arbitri ! Iată ce spune, de altfel, regu
lamentul jocului de fotbal, co
mentat de GEORGE N. GHERGHE : 
„Cind mingea depășește cu toată cir
cumferința i) linia porții, în poartă, este 
gol valabil marcat** (priviți schița). A- 
cesta este regulamentul, dar de multe 
ori este greu de apreciat care este 
realitatea...

Exemple de geluri care au produs 
controverse sînt suficiente. Să ~ : 
mint?“i doar de două : golul al treilea 
înscris de englezi in finala campiona
tului mondial (Hurst, în min. 101) și 
punctul egalizator marcat de Mazzola 
în meciul de la Neapole, Italia—Româ
nia. Deci, două meciuri importante în 
cadrul unor competiții oficiale, de mare 
răsunet. Aceste goluri dubioase atît de 
discutate ulterior (ca și altele în me
ciuri importante) au fost acordate la 
avizul arbitrilor de tușă,, dar ulterior 
nu au fost confirmate de nici una din 
sutele de fotografii, kinograme și fil
me obișnuite. In finala C.M., arbitrul 
de centru Gottfried Dienst se afla la 
circa 20 de metri de poartă, de unde 
nu putea să aprecieze dacă mingea a 
depășit în întregime linia porții. De 
aceea, el l-a consultat pe arbitrul de 
linie. Bahramov. Acesta n-a ezitat, in- 
dicînd gol valabil. „Dar arbitrul de li
nie — scrie *,Sport Zurich — nu pu
tea nici el să vadă golul, deoarece po
ziția sa (din unghi) la o distanță in 
diagonală de circa 30 de metri de poar
tă, nu a fost favorabilă**. Un lucru ase
mănător l-a făcut arbitrul vest-cer- 
man Schullemburg în meciul Italia— 
România. Nici el nu a văzut golul lui 
Mazzola și a apelat serviciile tușie- 
rului Ohmsen. Acesta a acordat golul. 
Ulterior, nici aici nu a existat vreun 
document care să ateste valabilitatea 
punctului egalizator

pus-o, uneori, 
de fotbal, numeroși

ne a-

Am dat doar două exemple, cele 
recente, dar presa de peste hotare 
semnează șl alte asemenea cazuri, 
urmare, problema este deosebit de ac
tuală și mult discutată în cercurile spe
cialiștilor. In asemenea condiții, se 
pune întrebarea : ce se poate face pen
tru ca în viitor, măcar la meciurile 
importante (oficiale), să se evite ase
menea goluri dubioase 7

★
Comentând pe larg această problemă, 

ziarul elvețian ..SPORT ZURICH** scrie: 
„Astăzi, fotbalul a devenit tot atît de 
rapid ca și hocheiul sau handbalul. Or, 
la aceste jocuri există doi arbitri de 
poartă. De ce n-ar putea să funcțio
neze și la fotbal (măcar la unele me
ciuri importante) arbitri de poartă, 
care n-ar avea altă misiune decît să 
confirme valabilitatea golurilor ? Dacă 
pentru semnalizarea ofsaidului, 
rea mingii din teren etc. există 
arbitri de linie, de ce pentru un 
cru atît 
scrierea 
bitri de

mai 
con- 
Prin

de important, cum este 
golului, nu s-ar pune și 
poartă 7“

♦
părerile unor specialiști

N. PETRESCU (antrenor te.
„îmi aduc aminte de un meci 

care jucam acum vreo trei decenii

fice (în dreptul barelor^ în poziție v> 
ticală și orizontală), care ar Jnregis 
pe peliculă poziția mingii".

C. TEAȘCA (antrenor) : „Mă m 
ceea ce s-a întîmplat Ia Londra, in 
naia C.M. Englezii au studiat toate i 
sibilitățile balistice șt, ca atare, au I 
tărît ca barele porților să fie romi 
idale. Cu toate acestea, mingea 
șată din bară (la șutul lui Hurst, 
finală) a avut o traiectorie eurioa 
provocînd comentarii în legătură 
decizia arbitrilor, cred că un arbil 
de poartă ar fi putut aprecia mai 
xacț dacă mingea a depășit în înti 
gime linia de gol. Sînt de acord 
instalarea unor aparate de precizie 
interiorul barelor — specialiștii în n

Gol valabil este numai în poziția C.

dinIată și 
fotbalul nostru : Ing. ANDREI RADU
LESCU (președintele Colegiului central 
de arbitri) : „Cele întâmplate Ia Lon
dra și Ia Neapole ca și alte cazuri 
(și în campionatul nostru) se datoresc 
arbitrilor de linie. La Londra și Nea
pole, tușierii nu erau bine plasați (la 
8—10 m de linia de fund), iar arbitrul 
de centru fiind departe de fază nu a 
văzut nimic. In acest caz. arbitrul de 
centru poate consulta pe cel de linie, 
Iuînd hotărîrea definitivă în funcție 
de declarația nrimită. Din păcate, însă, 
unii arbitri de linie fac greșeli fla
grante... Sub influența spectatorilor, 
timorați poate de tensiunea în care 
se Joacă, ei creează „avantaje” hotărî- 
toare formației gazdă.

(Unirea Tricolor—Juventus). Jucătorul 
Lupu (Juventus) a marcat un gol care 
nici azi nu știu dacă a fost sau nu 
valabil. Șutul a fost atît de nănraznic. 
incit după ce a lovit bara interioară, 
mingea a revenit într-o fracțiune de 
secundă in teren .. Cine putea sâ vadă 
dacă mingea depășise linia porții ? Am 
făcut un caicul al vitezei cu care se 
deplasează un șut-bombă. Viteza este 
de 100—120 km pe oră ! Deci un șut 
de la 10 m parcurge această distanță 
în 3 zecimi de secundă I Prin urmare, 
timpul în care balonul depășește li
nia porții se reduce la fracțiuni de 
miimi de secundă, viteza pe care o- 
chiul omului nu o poate percepe.

Soluția cu doi arbitri de poartă este 
poate cea mai fericită. Mă gîndesc șl 
la instalarea unor aparate tele-fotogra-

terie știu mai bine cum să facă ast 
Aceste aparate ar veni în ajutorul z 
bitrilor și ar preciza poziția exactă 
care a avut-o balonul. Dar pînă 
tunci, măcar la meciurile mari, ari 
trij „de poartă** sau „de gol**, ci 
î-aș numi eu, ar avea de îndeplinit 
misiune foarte importantă**.

★
Problema este importantă și ea 

putea fi luată 
superioare ale

tn discuție de forur 
fotbalului mondial.

ION OCHSENFEL1
termenul de „circumi 

in regulame
’) Credem că 

i’ință“ care figurează 
este greșit folosit. De fapt, este vor 
de diametrul mingii care depășește 
întregime linia de poartă.
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